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Abstract
Both early and later Qur’anic exegetes have always held diverse and challenging
viewpoints concerning the concept of bidʿa (heresy), as well as its essence. Thus, they
have paved the way for many instrumental uses for the different Islamic theological sects
and schools on the subject of bidʿa. However, what are the viewpoints of the Qur’anic
exegetes concerning the essence and components of bidʿa? What caused some
considerable diversities or conflicts within their religious attitudes? These are the main
questions that the present article is about to pursue. Accordingly, the authors attempt to
analyze and review the conceptual components of bidʿa, as well as the reasons of its
implications, diversity, considering the viewpoints of both Shi’ite and Sunni Qur’anic
exegetes on its literal and idiomatic meanings. The achievements of this study show that
the Qur’anic exegetes have considered bidʿa as an equal concept to some other relevant
ones such as “emerging order”, “secular proposition”, “legislation”, “occurrence” and
“opposition”, which should all be seen in their own specific context to be meaningful and
intelligible. The diversity of their viewpoints seems to be rooted in their contradictory
divisions, as well as their confusion between the concept of bidʿa and some other different
ones, such as invention, innovation, tradition, and legislation. Moreover, one should
consider great importance for the doctrinal and religious differences between Qur’anic
exegetes, which has caused the formation and growth of Salafi ideas within the Islamic
societies, and the tragic sphere of accusation each other for heresy among the different
religious schools and denominations as well.
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چکیده

بفسیییماک بتقنت و بتیخم ،دهارو وگاو اب بتاه) و چالعبماوگرزب ب بفههت و با را بنعا اشیییت اون؛
بی حهربدی زبرای را بماب اسیییتفیا و ابزارب هم ،و بیذا یب بتهین ر به یییه) بینعیا ،دهار وده واوین.
به یه) اصیلب این کتقرق اک اسیا د بفسیماک ،چ ینگاو ایب ربارو با را و بؤلف اب بنعا اشیت
و عل کاه) وگاو اب اواک چرسیییا .بم این اسیییا  ،وهیسیییانگاک این بقال رصییین اوان د با کهج ب
ینگاو اب بفسیماک شیره و ا کسیان ربارو بهااب لاهب و اصیی حب بنعا ،ب بؤلف اب این به یه)
سییا یابان و عل کاه) این بفا رم را از بسییال بنعا کتلر و بمرسییب داان .وتایج این پهو ع ،ونییاک
بب ن د بفسیماک ،بنعا را ب بثاب بفا ردب چهک :ابم وههههر» ،گزارو غرم یاب» ،کنیمیع» ،حنو »
و ب الفا» اوسییت اون د این کاه) ینگاو اب اواک ،از کقسییرمبانب اب بتاارک» ،هم ،واها ک بفههت
بنعا با بفا ردب چهک :اختما) ،وهاورب ،سیییاا و کنیییمیع» و اخت هات اعتقا ب و بذ ب بفسیییماک»،
واشب شنو و باع شک گرمب و رشن اونین اب سلفب ر جابه و هضاب اکهات ب بنعاگذارب ر برن
هم ،و بذا ب ب تلن گم ینو اسا.
واژگان کلیدی :بنعا ،با را ،بؤلف  ،بفسماک ،رماک دمیم.
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مقدمه

اسییا

بنعا ر شییم) ب این وکت بازببگم د چرزب را د عاهاک شییمعب ونار ،

یک ابم شیییمعب بناورم ،مچان ر ک ررن و یا دم ببیییا یق اک ر سیییرم کاری کفسیییرم براک
بفسیماک اخت ف شینو باشین .این بنیک ازاینجها اسیا د بماب بنیموعرا یا کهررن یابی
اک ر شم) ،ر براک عالداک اس بب اخت ف وجه ار .
با را بنعا» ،از بهمکمین بسائلب اسا د ر حهزو بنعا بناک پم اخت وننو اسا.
ابموزو جابه ب لر روشییین ونییینک با را بنعا و رلدمو و بمز اب اک ،زیا اب زیا ب
ببپم از ؛ زیما مدسیییب ب خه حق بب ن م دارب را اگم ب بذا ،او خهر وریاین بنعیا
باابن .از اکحمف ورز چهک بمز این به یه) بنی گ ونینو ،بسیرارب از دار ا اکفا ،بباهتن د
وسی ا ا ک اک ب ین شیهار اسیا .بفسیماک ورز از این رضیر بسیتثاا و ه و و مدنات با کهج ب
اعتقا ات خاص خه  ،کهارین بتهن ب از این به ییه) اشییت اون؛ باوان اهزو ک یا داسییتن از
ین دماو بیا اسیییتایا بی ین ،اخی دم ک چرزب ر ین دی از ین ورسیییا ،ییا چرزب دی ر
زبیاک پریاب م و ه و و پس از اینیییاک رسیییدریا ییاهتی اسیییا .عابهالفتهد رازب ،1408 ،ص 240؛
رمح ب ،1364 ،ج  ،1ص 43
کدات بذا ب اس ی بب بنعا را حمات بب اوان و لر عدنو خه را بمخب از ایات و
روایات بسییتفرک ،بلک کقمی نا بتهاکم اجدالب بب اوان د شییره و ا

سییاا از پراب م خنا

عص وقی دم و ،ابیا چهک بیا ریا اک بی رسیییتب ک ررن وگم یینو ،بماب بقیابلی بیا اک ،گیاو
اهماسوکفمیط صهرت گمهت و ر بهضب بهار  ،بسلداواک ب ککفرم م یگم ساز واون .این
عقاین اهماحب بهن نا ب جایب رسییرن د ح ق ورم بهضییب از بفسییماک ،بسییرارب از بسییلداواک،
بنعاگذار و حتب بنمک بهمهب شنون .عابن کردر  ،1374 ،ص 340
بیا کهجی بی یینگیاو یاب علدیا و بفسیییماک راینبیارو ،ودبکهاک پیذیمهیا دی این کاه)
ینگاو ا و اخت ف برن بفسیماک اکفارب اسیا؛ پس باین ین با را حقرقب بنعا وز بفسیماک
چرسیییا و ر ورم اویاک ،بینعیا اراب چی بؤلفی یایب به و و چی وقینب بی این بؤلفی یا وار
اسیا .چ عهابلب باع بیمد شینک ینگاو اب بتاه) بفسیماک ر حهو کاری گم ینو و این
کفیاسیییرم بتفیاوت ،چی وتیایمب بی دماو اشیییتی اسیییا .لیذا کهجی بی این بهار  ،پماداینگب ر
بهریار یا ،ابهیات ر بهایاب بینعیا ،روشییین و ه ک بمز بینعیا بیا وهاورب ،کاه) و اخت ف ر
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یینگیاو یاب بفسیییماک و علدیا و کهسیییهی پرینا دم ک هضیییاب ککفرم ر جیابهی  ،از بهمکمین
مورت اب این پهو ع اسا.
پیشینه پژوهش

ر دتاب بنعا ،بهرار ا و پرابن ا ارم جهفم ال راکب ،وهیسیانو پس از شیااسیایب بنعا ر
لایا و اصیییی د ،بی بمشیییدم ک اییات و رواییاکب پم اختی دی بی بینعیا ورم اروین و از وقع
ا بریا ر بیارزو با بنعا ا گفتی و ر اخم ودهو ایب از بنعا ا را یا اور شییینو اسیییا.
دتاب بنعا و احکات اک ،کمجد اب از دتاب ال نع و احکابها ،وهشیت و ب سیلرداک غاوجب
اسیا .وهیسیانو د خه ورز از ا

سیاا اسیا ،ر این دتاب ب صیهرت پمادانو ،ب وکاکب از

بینعیا پم اختی دی ر اک یا یینگیا ب بمخ ف و یابریاک ار  .دتیاب الینعی ؛ بفههبهیا حین یا و
ارار ا و بهار ا ،ارم جهفم سیی تاوب اسییا .این دتاب شییاب

واز و هبیی اسییا .وبییهص

الینعی  ،الینعی هب اللای و االصیییی د ،کقسیییرم الینعی  ،کتینیین بفههت الینعی و بقهبیاکهیا ،از

بهمکمین ب اح این دتاب اسیا .دتاب رابه

ال ن) وهشیت بتدن واصیمالنین االل اوب اسیا

د بنههر بن حسن شهداوب ،بنعا ا را از ارار او است ماج و ر این دتاب گم اورب دم و
اسیییا .بیاحی این دتیاب شیییابی کهمین بینعیا و رهاعین اک ،ارسیییات بینعیا و اوها) ب تلن
بنعا اب عقاین ،هم ،،ا اک ،وداز ،حج و عدمو ،عا ات ،ایات ،غاا ،روزو و بهاب ت ،بم اسیا
رمب سیلفر کنوین گم ینو اسیا .دتاب الاگ و االجتها ارم ع نالتسیرن شیمفالنین بهسیهب
اسا د وهیسانو صن بهر از بنعا اب ا

ساا را اور و اسا.

کفیاوت این بقیال با کتقرقات پرعگفت ر اک اسیییا د نف وهیسیییانگاک ،کتلر و
بمرسیب با را و بفههت واژو بنعا ازورم بفسیماک بتقنت و بتیخم شیرهب و ا

کسیان و وقن این

ینگاو اسا.
بدعت در قرآن کریم

بنعا از رینی بن)» اسیت ماج شینو اسیا .دلدات از این رینی  ،ر چهار ای از رماک
بمرن وار شنو اسا:
َ ُ ا َ َ َ َ ََ
* .1ب ِ نإ السَماو ِاِ واأر ِ *؛ [بىسییابق با و ،بنت و وقنی ] پنیناورونو اسییداک ا و
زبرن اسا» .این ای و بار ر سهرو اب اوهات ای  101و بقمو ای  117ابنو اسا.
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َ ََ َ َ ا
ا
َ
َ ً َ
َ * .2و َرا َا ِاا اََ َابُ َ ُعواا َها ُِ َا َهااا َعل ََ ِ َ ِإت َاب ُِ َْ َاَ ِرُ َ َو ِاَّ الل ِ * عحنین 27 :؛ و ر اورتى
دی از وز خه سیییاختی به وین بیا بم اویاک بقمر وکم و به یم ،ولى [خه اویاک اک را] جز بماى
حلب خناه ى خنا [بم خه واجب وکم و به ون]».
َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َُ
َُ ُ ُ
* .3قل َها ِ َه ِب َ ًعا ِه َن ُّالَ ُسََ ِل و َها أد ِر ها نف ل ِبي و ت ِبم * عاحقاف 9 :؛ بگه از براک
همسیتا گاک خنا همسیتا واى وههههر ورسیتم عد گفتار و دم ارت ب الن گفتار و دم ار اواک
باشن ،بلک ب بن م چهک اواک وحى بىشه ».
از بریاک این چهیار ای  ،هقط ر سیییهرو یاب حینیین و احقیاف ،ر بهایایب بمک ط بیا بهایاب
اصییی حب بنعا ب دار رهت و ر براک کهابرم رماوب ،که رم ابتنا)» ر آ شییمیف  27سیو
حد د ،رابی اب بتسه

با بفههت بنعا ار .

ریشههای لغوی بدعت در تفاسیر

بماب روشین شینک بهااب لاهب بنعا ،ر این ب ع ارهاو بفسیماک بتقنت و بتیخم شیره
وا

کسیان از رمک چهارت کا بهاصیم ،ربارو سی رینی لاهب بَن) ،بن) و ابتنا) ،بمرسیب شینو

اسا.
 .1بَدع (ابداع ،بدیع)

ابنا)» اختما) ههب یکچرز از ر اسییا و این بهاا بماب این به ییه) ،بتااسییبکم از
دلد صیاع اسیا د ب کمدرب صیهر بنوک عابیم اللا ار و از ککهین د با کاررم حاصی
ببشه و غال نا ر بهر زباک ب دار ببرو عبرضاوب ،1418 ،ج  ،1ص  102؛ یا اختما) یک
شیبد بنوک بها و بنوک زباک را گهیان» عالهسیب ،1415 ،ج  ،1ص  366؛ یا ایما دم ک از
روى ابتکار بنوک ایند از سیییاخت شییینو یگمى ارت ا

دم و و هماگمهت باشییین» عح مسیییب،

 ،1372ج ،2ص  10؛ ییا وهدااینو بىریال ى و بىبثیالى و بىعریارى ،از پرع» عبر ینب،1371 ،
ج ،1ص  335؛ ییا بی بهایاب اونیییا و اختما) بینوک ودهوی و الگهب پرنیییرن اسیییا» .عجها ب
ابلب ،1383،ج  ،6ص 318؛ باهب ،1420،ج  ،1ص 142؛ ابهالسیییهه ؛ ج  ،1ص 151؛ راغیب
اصفهاوب ،1412،ص 110
ُب ن)» یهاب کیسییرس داانو و پنیناورونو اک چ ر ن دسییب ارنات ب کیسییرس و پنین
اور ک اک وکم و باشیین عح مب ،1412 ،ج  ،2ص  540؛ پس مدس اک چ را براور د ر ن
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و ه و و بثیالب ویناشیییتی  ،بی وب بین)» گهیاین و بماب درن اصیییتیاب الین)» گفتی ببشیییه .
عرمح ب ،1364 ،ج  ،2ص 86
بیناعیا م چرز» ،بی بهایاى بىبیاواینى اک اسیییا ،ال تی بیاواینى دی

ن بی اک اشیییایا

باشییین .م بهجه ى ازورم ات باایم با بهجه ى یگم اسیییا و چهک چارن اسیییا ،پس م
بهجه ى بنیع الهجه اسیا ،یهاى بنوک ایند ر از خه ر وررمى اشیت باشین و یا باوانى
َ ُ ا
ماواِ
از اک بههه ر ورم صیاوهع باشین وجه یاهت  ،روترم خناى سی تاک ،ب تن) و ب نإ السَ ِ
َ
َو اتر ِ اسا .عح اح ایب ،1417 ،ج ،1ص (396-395
 .2بِدع

دلد بن)» ب بهااى وههههر و بىسیابق اسیا؛ چرزى د وررم اک کاداهک وجه وناشیت ،
یا گفتار و رهتارى د سابق وناشت باشن .عح اح ایب ،1374 ،ج  ،18ص289
 .3ابتداع

دلد ابتنا)» یهاب اوسیییاک چرزى را جزد ین وداین د جزد ین ورسیییا و یا سیییاا و
رهتارب را باب وداین د ر ر

یاى و ه و اسیا عح اح ایب ،1374 ،ج ،19ص  . 305ابتنا)،

اوو دار اسییا د ارتنا و پرموى ر اک بم بثالى ونیینو عح مسییب ،1372 ،ج ،24ص  247د
بفههت اصی حب بنعا از درن رین گمهت شنو اسا.
وجه اشتراک معنای لغوی

با کهج ب بهاوب دمشینو کهسیط بفسیماک ،از رینی اب بَن)» ،بن)» و ابتنا)» و وج
اشیییتماک بهیاوب این دلدیات ،بینعیا» ر بهایاب لاهب اک عیارت اسیییا از :م چرز ییا دیار
ببباوان ،ببوررم ،وههههر و ببسابق ».
مؤلفههای بدعت در نظر مفسران

با کهج ینگاو اب بفسیماک بتقنت و بتیخم شیره و ا

کسیان ربارو بفههت اصیی حب

بنعا ،بؤلف اب ی را بماب این به ه) ببکهاک بیمد دم :
 .1امرِ نوظهور

کهنا ب از بفسیماک وررم ح مسیب ،رمح ب ،جها ب ابلب و سی تاوب ،بماب کهمین بنعا،
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ابم وههههر یا ببسیابق به ک ر ین» را بمگزینواون .از بهرار اب ح مسیب بماب بنعا وابرنک
چرزب ،بىسیابق به ک ر ین » اسیا عح مسیب ،1372 ،ج ،8ص  . 207جها ب ابلب ،رور
ببسییابق را بنعا» ببوابن و ر اورا بسییرتراک» را از درن سییا بب اون عجها ب ابلب،
 ،1383ج  ،6ص  . 318رمح ب ورز بهتقن اسییا :مگهو ابم وهپرنایب بنعا اسییا» عرمح ب،
 ،1364ج  ،17ص  . 263ر ورم سی تاوب ورز بنعا کبییمف ر راوهک الهب اسییا ب صییهرت
دیاسیییتن چرزب از اک و ییا اهزو ک چرزب بم اک و بی عیارت یگم ،وهعب وهاورب ر ایرن الهب
د سابق اب ر دتاب و ساا و یگم بنارک یاب وناشت باشن» .عس تاوب ،1395 ،ص 69
بی ورم ببرسییین این بؤلفی بفسیییماک ربیارو بینعیا ،ویاهم بی جای لاهب بینعیا بیاشییین وی
اصیییی حب .رسیییا اسیییا م چرزب را دی بینعیا ببویابرم ر حقرقیا ر ین وههههر و
ببسیابق به و ،ولب ایا م چرزب د ر ین ببسیابق اسیا ،بنعا خها ن به و ودبکهاک اک
را اومات ا ؟ برعکم بفسیماک چارن بیل ب را ر هو ونارون؛ زیما اگم اینگهو باشین ،بسیرارب از
وهاورب ا ر ابهر غرم یاب عباوان وهاورب ر صاها و رهتار و ابهر یاب عباوان وهاورب اب
هقهب را ورز باین بنعا باابرم ،چماد ر ین ببسابق به و اسا.
 .2گزاره غیردینی

گزارو» یا پنینو غرم یاب» ،بؤلف اب اسیا د بفسیماوب باوان ح مب» ،بر نب» ،باار »
و ح اح ایب» ب اک پم اخت اون.
ح مب بینعیا را پینیین اور ک چرزب دی ر ین و ه و» بب اوین .وب بهتقین اسیییا بماب
این ب ب تن) ر ین ،ب تن) گفت ببشییه ؛ چماد وب ر ین ابمب را پنین بباور د ر
وب دسییب اک را اومات ونا و اسییا .مچارن عمب ،م پنیناور عد یا رهلب را د ر وب
دسیب بم وب پرنیب وگمهت باشین ،ب تن)» ببوابن و از این بهااسیا رهو اعنیب باب رهل عشیاعم
َ َ
رهو باب رهل د ر بند ا َوَة بن علب التافب سمو و اسا:
ُ
«نَعي إلی قول سََََاداِ الَجَال إَا

أبَ وا لَ الَُِق أو هَا شََََارَ ابَُ عَا»َ

ب اراد بزرگاک گهر هما بب ن اگم سی اب راسیا و راب اعتدا یاها و اگم خهاسیا
س اب جنین ببگهین» -یهاب م اک چ را خهاسا پنین بباور .
و از این بقهل اسا رهو رؤبل بن الهماج د گهین:
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َ
َ َ َ
فَلن َا الَْاشَََي ال ِقَِاف اأض ََ ََا إَّ ِهَ للَ الُقي اأطوعَا فلَس وجَ الَو أَّ ض َاَ ا عَا»
عح مب ،1412 ،ج  ،2ص  540؛
پس اب بب هر الفزک بم روب اهتا و از روب حدارا  ...اگم که بماب ا بتقب ستب
و همباکبم ارکم سیتب ،پس راو حق این ورسیا د بنعا گذارب»  -و این چرزب را د ر ین
و ه و ،پنین اورب.
بر نب بهتقن اسا:
م سی اى یا رهتارب د ر ین وه ارون و از پرع وگفت و وکم و باشیان ،اک را بنعا
گهیان و گهیانو و وهانو اک ب تن) اسا» .عبر نب ،1371 ،ج ،1ص 335
بااری ورز کث ریا دم ک اک چی را دی از ین و ه و و وفب دم ک از ین اک چی را دی از
اک اسا» را بنعا اوست عباار  ،1424 ،ج ،3ص  422و باالخمو ع ب ح اح ایب ،جزد ین
دم ک چرزى را دی جزد ین و ه و و بیاب دم ک سیییایا و عدلى دی ر ر

یاى و ه و» را

بینعیا بب اوین عح یاح یایب ،1374 ،ج ،19ص  . 305وب این به یییه) را اینگهوی که یییر
بب ن د بنعا ر ین یهاى:
چرزى از ح و و حمات ،اخی

ر ین وده ک و چرزى دی از ین ورسیییا و بی وسیییرلی

وحى ومسیرنو باشین را ر براک جابه باب وده ک و این ،رو بسیتن ب خناوون اسیا مچان
د کمویج داانوار اک را ب خناوون وسی ا ون ن» .که یر بیلب این اسیا د ین ر عمف
و اصیی د رماک ،داک سیاتى اسیا د ر زونگى جمیاک ار ؛ پس ین یهاى اک سیاتى د
باین ر جابه عدلى شییه  ،ب حهردلب بماى خناسییا و م دس چرزى بم اک ا ییاه دان ،ر
حقرقا ب خنا اهتما بسیت مچان از اسیاا اک ب خنا سیکهت دان و یا حتى ب زباک ،این اسیاا
را اوکار وداین .عح اح ایب ،1374 ،ج ،12ص 526
این بؤلف ب لر بت اخت ف به ک برن بذا ب بسلداک ،ودبکهاون بفههت دابلب بماب
بنعا باشن؛ چماد عالداک م بذ ب با کهج ب کهمین خاصناک از ین خها ان گفا :هقط
روشیب د با از ین اسیتا اس دم وایم رسیا اسیا و ببکهاون یابن سیها ت بنیم باشین و این
جاسیا د اخت هات شیمو) خها ن شین .بماب بثاو ،بسیرارب از علداب ا

کسیان با کهج ب

اعتقا ات خاص بذ ب خه  ،بسییرارب از اعتقا ات یاب بذا ب یگم باوان شییرهراک را ک ی
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دم و ،جزد ین ودب اوان و ر بقاب علداب شیره ورز بسیرارب از اعتقا ات ا

کسیان را بیابق

با شیییمیها و ین ودب اوان .ر این براک ،گموو اب ککفرمب و سیییلفب ورز با کهج ب کهارین
خاص خه از ین ،بسیرارب از دار اب بسیلداواک را جزد ین وناوسیت  ،خه را بسیلداک وارهب
ببپانارون و رهتار اب خه را ابن سها ت بنم بهمهب ببداان.
 .3تشریع

کنیییمیع دم ک بنوک ا ک خناوون» ،بفههت یگم بماب بنعاگذارب ر ین اسیییا د
اهما ب باوان س ی تاوب» و رمائتب» بیمد دم واون .خناوون ر رماک ،دسییاوب را د بنوک ا ک
َ
ِاَ َشَ ََ ُعوا َل ُ ه َن ال ِّ نن َها َل َن َلََّ ب الل ُ
او یاب را بسیازون وکه ع دم و ،ببهمباین* :أُ َل ُ ُشَ ََ ُ
ِِ
ِ
ِ
َ َُ َ ً َ
ر
َ َ َ َ َ ُ َ َُ
ِاب أ ِلَ  * .عشهرب 21:؛ ایا بنمداک و داهماک
صل لق ِر َي َب ََه ُ َو ِا اَّ الظ ِالمَن ل ع
و لوت ِ ِلمَ الف ِ
به ه اوى اروین دی بىا ک خینا ایراى را بماى اویاک پیایی گیذارى دم واوین؟ [ رصیییهرکبدی
پای گذارى ایرن ،حق ویهو خناسیا و دسیى را ومسین د از وز خه ایراى بسیاز ] اگم همباک
راحهاو خنا بم بهلا یاهتانییاک و ه  ،ببشییک براونییاک [ب وابه ى و

دا] حکم بىشیین؛ و

بىکم ین بماى ستمداراک عذابى ر واک خها ن به ».
بیابق با این ای  ،شیمیها بمحق ،کاها با ا ک الهى بتقق بىشیه و بنوک ا ک او ر چرز
جا شیمعى و الهى ونار و بنعا ر ین و کنیمیع رهاورن خارج از ا ک خنا شیمک ب اوسیا.
عرمائتب ،1383 ،ج ،8ص 391
یکب از بماکیب کهحرین ،کهحرین ر کقارن و کنیییمیع اسیییا؛ یهاب م وه) ریاوهکگیذارب
ا
ب بییهص بقات ربهبب اسییا؛ چااکد ببهمباین* :اَّ ُ
الَم ُ ِات الل * عیهسیین 40:و م وه)
ِِ
راوهوب بنوک لر ب شیمیها الهب وسی ا ا و شیه  ،وهعب شیمک اسیا .ر حقرقا بنعا از
شمک ر کقارن سمچند ببگرم  .عس تاوب ،1395 ،ص 69
بهضب از بفسماک بهتقنون:
ا ک الهب ر اصییی د ،یکب از صییفات ههلر اسییا د ب و رسییم ککهیاب و کنییمیهب
کقسییرم ببشییه  .ا ک کنییمیهب بمبهس ب اعداو اخترارب و ب این بهااسییا د خناوون ،ازورم
شییمعب ،اومات ا ک عدلب را اجازو ن د وترم ار حمات و ه ک اک عد اسییا» .عابنکردر ،
 ،1374ج  ،3ص 417؛ ع نو ،1990،ج  ،10ص 80
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چااکد از این کهمین بمبباین ،ک ررن ا ک الهب ،اخت هب اسیا و ر بسیرارب از بهار ،
علدا حکدب را ح و یا حمات اوسیت اون د ر شیمیها بیابق ا ک الهب ورسیا ،لذا این بفههت
ورز ودبکهاون بؤلف رستب بماب بنعا باشن.
 .4حدوث

بمخب از بفسییماک سییلفب باوان ابن کردر عس ی تاوب ،1392 ،ص  ، 12با بسییتدسییک رمار

ا ک روایتب از پراب م ادمت عص د ب ارب ر صییتر

خه از ع نا بن بسییهه وق دم و
ا َ َُ َُ ُ ا ا َ ُ َ
ِنن َنلوا ُ » عب یارى،
الَ
الَِنن نلوا

ببگهیین دی پریاب م عص همبه وینَ :خ ََُال رهَا َقَای ُ ا
ِ ِ
 ،1410د  2652؛ بهتمین بم ت ،بم ت زبیاک بن سیییتاین؛ سیییسس گمو ب دی پس از اویاک
ببایان؛ اک گاو دسییاوب د ر بمک بهنب سییتان» ،بهتقنون د بهرار بماب بفههت بنعا و
شیااخا اک از سیاا ،رمک اب اوو کا سیهت ممب اسیا .اک ا بهتقنون د ماک چ ر این

س رمک روب ا و ،ر زبمو ساا و م چ پس از این س رمک اکفا ،اهتا و ،بنعا اسا .عابرن
عابلب ،1383 ،ج  ،1ص 142
ابا باین گفا:
ال رمک ،یک بهااب اصیی حب ار د ب بهااب زباک اسیا عراغب اصیفهاوب1412،
او ن
 ،،ص  667و ییک بهایاب لاهب دی بی بهایاب وسییی اسیییا عهرموزابیا ب . ، 1415 ،ولب
اک یا بهایاب اصیییی حب را ر ورم گمهتی اوین و حیاو اکدی واژو رمک ر رماک ر ر دینات از
بهار ب دار رهت ب بهااب اصیی حب رمک د صینسیاو باشین ،ورابنو اسیا ،بلک بقبیه  ،وسی
و گمو ب اسیییا د ر یک زباک زونگب ببداان .عاوهات6 :؛ بمیم 47 :و 94؛ ص3 :؛ 36 :،؛
بؤباهک31 :
رمک» ر لاا عمب م ب بهااب اصییی حب د صیینسییاو باشیین ،ب دار ومهت  ،بلک ر
لاا ر

بهااب لاهب د وسیی اسییا اسییتهداو شیینو عحرب ،1378 ،ج  ،9ص  388؛ لذا ا
ُ
ُ ُ َ
بهااب رمک ببگهیان :ات اهَ ض ِلضی َب َ ات اهَ»؛ وسییلب پس از وسییلب» .عابن بارهر ،1408 ،ج ،13
ص 333
بفسییماک و ابب ر عبییم حا ییم ،خه چار بنعا
ا َ َ َ َ ُ َ
اک ا ر کهمین بنعا ببوهیسیییانِ :اَّ ال ِاَ عَ و ِای ها ح ِ

ر بفههت بنعا شیینواون ،چماد
َ َ َ ُ ُ ًََ
َ َ ُ
َوَّ الرح َ هِهوهَ هطلقا»
ب الق ِ
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عخماشییب ،1417 ،ج  ،1ص  237؛ بنعا م اک چرزب اسییا د بهن از سیی رمک اوو ،یهاب
رمک صتاب  ،رمک کابهرن و رمک اک ا) کابهرن ،حا

شنو د بیلق نا بذبهت اسا».

و این خه وهعب بنعا ر کهمین بنعا اسیییا؛ زیما دسیییب د رائ ب این سییی ن
اسیا ،ر

لرلب از دتاب و سیاا براک وکم و و روارع خه بمککب بنعا شینو اسیا؛ بماب

ودهو  ،یکب از اونیداناک بهموف حا لب ،د بسیلداواک را ب بازگنیا ب ین سیلن عهت
ببدان ،داکگهو د ر زباک خلفاب سیی گاو شییایع به  .عحا لب ،1419 ،ج  ،2ص  35این
ورمی اهماحب ر ا ابی بیا کییررمگیذارب بم ورمییات ابن کردری و پس از اک بم کفکمات بتدین بن
ع ناله اب ،سی ب گم ین کا ح ق عقاین اواک بسیرارب از بسیلداواک ،بنعاگذار و حتب بنیمک
بهمهب گم ون .سیییلرداک بن سیییتداک ،وها و بتدن ابن ع ناله اب ،بنعا اب شیییایع ر براک
بسلداواک را اینگهو کهصرن ببدان:

بتماب اب چهارگاو ر بسیاجن د بماب میک از اباباک چهار بذ ب عحافب ،حا لب،
شیاههب و بالکب سیاخت ببشیه  ،بنعا اسیا و ورز رمائا رماک با صیناب بلان ،رو همسیتا ک بم
پراب م اسیی ت عص  ،خهاونک دم یا عاب بهن از ا اک و ر شییب جده و شییب اب باو ب ارک
ربضیاک و شیب عرن هیم و عرن رمباک ،کنیکر اجتدا) بماب بزرگناشیا بهالرن و وهات بزرگاک
ین و خهاونک ربییرنو اب بهله ب با لتن اب خاص ،کمدرب اشییهار با رو بم پراب م عص و
دماو با ا دار و رمائا رماک و خهاونک اک ا بهن از وداز کماوی  ،کس ی ر
دم گفتن ،بلان وده ک صینا ب دم الال االا
پهشیرنک ل ا

ر سییا گمهتن بماب

اگات کنیررعجاازو و اگات پاشیرنک اب روب ر م،

اب بلان روینیب ،اویزاک دم ک شیدنیرم و پمچم ر حسیرار ا و بکاک ایب د

بمالس بمپا ببشیه  ،کا هر و ایمو ز ک و م چ باوان این ا د اراب صینا باشین عباوان شیرسهر ،
و ککمار لفظ ج ل ا عو اسداد یگم خنا بنعا اسا» .عابنکردر  ،1374 :ص 340
این کهمین از بنعا ،با کهج ب ا ل یا شییینو ،رسیییا ورسیییا ،بلک باع اخت ف و
کفمر برن بسیلداواک گم ینو و زبرا را بماب پرنایع و رشین جمیاوات ککفرمب و سیلفب هما م
دم و اسا.
 .5مخالفت

بم اسیییا

ایات الهب ،خ ف سیییتهر خنا و پریاب م ادمت عدی وده ک ،بنعا اسیییا.
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برعکم بفسیییماک ،بنعا را ب یالفیا با رماک و سیییایا بب اواین .از بؤلفی اب ح مسیییب» بماب
بنعا به ک چرزب ،بمخ ف ساا به ک اک اسا عح مسب ،1372 ،ج ،8ص  . 207ابنحزت»
م گفت و عدلب را د اراب اصییلب و اشیین د باسییهب ب پراب م عص باشیین ،بنعا وابرنو و
بینعیا ر ین را چرزب اوسیییتی دی ر رماک و ورز د ت پریاب م عص وریابینو اسیییا عابنحزت،
 ،1980ج  ،1ص  . 43راغب اصیییفهاوب ورز بنعا را وار دم ک بیلب و به یییهعب ر ین
بب اون د صیاحبشیمیها اک را سیاا وکم و و با اصیهو بتقن شیمیها ورز ر ب الفا اسیا.
عراغب اصفهاوب ،1412 ،ص 111-110
بهضب از بفسماک ا

کسان یکب از بؤلف اب خه را ر بنعا اوستن چرزب ،بهاهقا

و بییابقیا بیا اههیاو صیییتیابی بب اواین .رمح ب ر بریاک بفههت بینعیا بیا دم همبیایع رسیییهوا
َ َُ
َ َ َ.
ُ ُّ
َُ
اأ ُ
ور ُه ََ َ اض َ ا و ِل ِب َ َعَ ُحلَ» ببگهین:
ه
عص د همبه ون :ش َُّ
ِ
بارهر بنعتب اسییا د با رماک و سییاا و یا با اههاو صییتاب بهاهق و اشیین» .عرمح ب،
 ،1364ج  ،2ص 87
بماب ک ررن این بفههت ،باین بنی گ دارم بارهر از سیاا ر گفت اب بفسیماک چرسیا؟
ایا ساا از بهااب یکساوب برن بفسماک بمخهر ار اسا یا مدنات با کهج ب بذا ناک کهمین
بتفاوکب از این به ه) ارون؟
سییاا ر وز بتنراک سیینو اب و سییترن ا

کسییان ،ب بهااب ارار پراب م ادمت عص ،

صیتاب و کابهرن» به د ب اواک اصیتاب ارم» اح  ،ببشین و از زباک شیاههب کاداهک ،سیاا ب
رهو ،هه و کقمیم پراب م ادمت عص » گفت ببشیییه ؛ ابا ر برن شیییره  ،ب رهو ،هه و کقمیم
بهبهت ع) » اح  ،ببگم  .عبرفم ،1387 ،ج  ،2ص 65-64
سیییاا صیییتاب » ورز ب بهااب رهو ،هه و کقمیم میک از یاراک پراب م عص اسیییا .ب
اعتقیا بمخب از عیالدیاک ا ی سیییایا ،رهو ،ههی و کقمیم صیییتیابی ورز سیییایا بی شیییدیار ببایین،
بمخ ف امرمح د سیاا صیتاب غرم بهبیهت را بهت م ودب اوان .عها ی لاکماوب ،1378 ،ج ،6
ص  452-433و حتب راو اب رسرنک ب این ساا ورز برن شره و ا

کسان بتفاوت اسا.

ب ورم ببرسین این بفههت ر بهر بنعا ،وسی ا ب سیایم بفا رم دمشینو از بفسیماک،
رسیاکم و ررقکم باشین و کقمی نا برن برعکم بفسیماک همیقرن ،بنیتمک اسیا و وقی اهتما ،اواک
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ر بت

اههاو صییتاب » اسییا د از ینگاو اب خاص بذ ب و اعتقا ب ا

کسییان واشییب

ببشییه  ،ابا بنییک اک جاسییا د ر ب اوب این بؤلف  ،اخت ف زیا ب برن علدا و بفسییماک
همیقرن وجه ار ؛ باوان ینگاو ا و راو اب بتفاوت رسیرنک ب سیاا و بم اشیا اب بتفاوت
بفسیماک از ایات الهب و بهضی نا وهعب کفسیرم ب رمب ر بمخهر با ایات؛ بم اشیا اب بتفاوت
بفسیماک از رماک دمیم و سیاا پراب م ادمت عص  ،حتب باع شینو د مدنات از این بذا ب،
ب الفا با رماک و سییاا را اکگهو کهمین داان د خه شییاک باور ارون؛ لذا د این بهار
باع گم ینو کا بفسماک ر این زبرا ب اجدا) ومسان.
ریشه تفاسیر متفاوت درباره بدعت

کفاسییرم بتهن بفسییماک ،واشییب از بهار ب وررم کقسییرمبانب اب بنعا و هم ،وگذار ک
به ه) بنعا با بفا ردب باوان وهاورب ،ساا ،کنمیع و اختما) اسا.
 .1تقسیمبندی متناقض

کقسییرمبانب ر بهر بنعا ،دهارو بهاهقاک و ب الفاک جنب زیا ب اشییت اسییا .ر
برن بفسیماک ،برعکم ،علداب ا

کسیان رائ ب کقسیرمبانب بنعا شینواون و با عااوین بنعا

بدنود و بذبهت» ،بنعا شیمعب و لاهب» ،بنعا ب اد و واپسیان» و بنعا حسیا و سیر »،
ب کهجر اک پم اخت اون .باین گفا :ب اسیتاا شیها ن کاری ب ،شیک گرمب این کقسیرمبانى ا،
یک اکفا ،کاری ب صیهرت گمهت د بمبهس ب زباک خلرف وت اسیا .ع نالمحداک

بم اسیا

بن ع نالقارى وق ببدان:
بن با عدم بن خیاب ر یکب از شییب اى باو ب ارک ربضییاک ،وار بسییمن شیینیم.
ینیم بم ت ب صیییهرت پمادانو بنیییاهو وداز سیییتان ،رحالبد بمخب هُما ب و گمو ى ب
جداعا وداز بىخهاونون .عدم گفا" :دار بىکهاوسییتم د ودازگزاراک را پنییا سییم یک
ریارى عابیات جدیاعیا گم اورت " لیذا ابى بن دهیب را بماى این دیار اوت یاب وده  .هم ا شیییب
د ب بسمن ابن ،ین د پنا سم یک وفم ارتنا وده واون .ر این اگات ،هم ب گفا" :این
دار بنعا اسا " عدم م ر پاس گفا" :این بنعا خهبب اسا"» .عب ارى ،1410 ،ج ،2
ص 252
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کسییان ،با کقسییرمبانب بنعا ،باب کهجر را بماب م ارنابب باز دم واون؛

باوان رمح ب د ر کفسیرمر اک را ب و ب ع بدنود و بذبهت کقسیرم دم و و بنعا عدمبن
خیاب ربارو وداز کماوی را ازجدل بنعا اب سییته و شیینو بب اون .عرمح ب ،1364 ،ج ،2
ص 86
ابن دثرم م بهتقن اسیا ،داکگهو د ر صیتر بسیلم ابنو :هنک د بتنرل بنعل»،
بنعا بم و رسیم اسیا :بنعا شیمعب» باوان هنک د بتنرل بنعل و د بنعل ی لل» و یا
بنعا لاهب» باوان سی ن عدمبن خیاب د بم ت را بم خهاونک وداز کماوی و اسیتدمار ر اک
جدع دم و گفا :وهدا ال نعل ذو» .عابن دثرم ،1419 ،ج ،1ص 277
ابنحزت اونلسیب م و سیا بنعا» را بهاا ببدان و سیسس بماب ایند از یگماک ر
ها) از ارنات عدم» ر بنعا وداز کماوی عقب وداون،بنعا را ب و شیک کقسیرم ببدان و
ببوهیسن:
ال ت بمخب از بنعا ا د ر اصی ب اد سیتان ،پسیانینواون و بنعاگذار م ب سی ب
ربیین خرمب د اشییت اسییا ،پا ار ار ؛ بث اک چ از عدم وق شیینو اسییا د گفا" :این
بنعا خهبب اسییا" .این بنعا پسییانینو ،م بنعتب را شییاب ببشییه د عدهبات وگ بم
اسیتت ابع اللا بکان -مچان اک عد

ر وگ صیمی  ،ورابنو باشین .بمخب یگم از بنعا ا،

واپسیان سیتان و بنعاگذار م بهذور ورسیا و اک بنعتب اسیا د لرلب از شیم) بم هسیا اک
اراب شنو ولب صاحب بنعا بم اومات ا ک اک اصمار ار » .عابنحزت 1980 ،ت ،ج  ،1ص43
ر بقاب این کقسرمبانب ،بمخب از علدا بهتقنون:
ا عاب ورکه به ک بهضیییب از بنعا ا ب بهااب بتهم دم ک ین ب وقگ و داب و ه ک
اسیا و اعتقا ب بنعا ورکه ،ین را هاسین ببدان و همصیتب بماب دسیاوب ایما ببوداین د
ین را بیازیدی اب برع ودب اواین .روترمی  ،مدس مچی را دی ب ها ین ،زیم پهشیییع بینعیا
ورکه اومات بب ن و ر اک اگات هاب وفس بم ت ،عق ا و و ،اب اواک ،ر ابهر شیمعب
حادم ببشه و این بماب گدما ب اشکار و گااو بم ت داهب اسا» .عح سب ،1385 ،ص 86
ب ورم ببرسیین اهما ب د حمهنار این کقسییرمبانب ا سییتان ،بفههت لاهب بنعا را با
بهااب اصی حب اک اشت او گمهت اون .اگم بنعا را ب بهااب لاهب اک ،یهاب دار وه و ببسابق
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ر ورم بگرمیم و ب شیمیها م وسی ا ون رم ،و رسیم خها ن به  :گا ب ب ز را اوسیاک اسیا
د ب اک بنعا سیر » ببگهیرم باوان وسیای دنیتارجدهب و بدب اب اکدب؛ و گا ب ب وفع
اوساک اسا د اک را بنعا حسا » ببوابرم؛ باوان ستگاو اب کههی د بنم را از گمبا حفظ
ببداان؛ ابا اگم بنعا را ر راسییتاب شییمیها ر ورم بگرمیم ،بنعا هقط یک وه) اسییا و
یگم بینعیا حسیییای و ها رم اشیییا .روارع کدیابب بینعیا یا ،سیییری اوین؛ بماب بثیاو ،ودیاز
کماوی ازورم خلرف وت ،بنعا حسا اسا ،رحالبد اگم وداز کماوی را ابم شمیها بناورم
د از ین و سیاا سیمچنید ببگرم  ،یگم بنعا و ها ن به بلک سیاا» اسیا؛ ابا اگم
وداز کماوی  ،رینی اب ر شیمیها وناشیت باشین ،یگم بنعا حسیا ورسیا ،بلک بنعا سیر
خها ن به .
 .2تفاوتها

هم ،واهیا ک برن بفیا ردب بیاواین اختما)» ،وهاورب» و سیییایا» بیا واژو بینعیا» ،یکب
یگم از رینی اب این کفاسیرم بتهن اسیا .بماب ایند بمز و بتنو و بنعا بنی گ گم ،
باین کفیاوت بفههبب بنعا با یکسیییمب از بفیا رم باواین اختما) ،وهاورب و سیییایا ،روشییین
گم .
 -1-2تفاوت ابداع با اختراع

هم ،براک ابنا) و اختما) ،این اسا د ابنا) ،اومات ا ک دارى بىسابق اسا و اختما)،
اومات ا ک دارى اسیا د کاداهک سی ى بماى اک یاها ونینو اسیا .اختما) ،دار خناسیا؛
زیما اختما) ب دارى گفت ببشییه د دسییى را ر بم اومات ا ک اک و اشیین عح مسییب،1372،
ج ،8ص  . 207خناب سیی تاک و کاها بالک د خالق اسییا و و کاها خالق بلک بنیع اسییا و
هم ،خالق با بنیع ،اک اسیا د اگم دسیب بها بتقق شینو ر خارج را جدعاورب دان و ب
اک ا صییهرت ن ،او خالق اسییا ،ابا هاحم و بنیع ورسییا .بدکن اسییا دسییب با و را خه
براهمیان ،ولب ر اهمیاع صییهرت اک ب تکم و اشیین و بم اسییا

کقلرن از الگهیب خاص ب اک

صییهرت ن؛ باوان شییاعمب د حموف دلدات و ورز دلدات جدل ا را خه بباهمیان ،ابا
شیهم را ب سی ک سیمو و اب پرنیراراک ببسیماین .او خالق شیهم سیا ،ولب بنیع ورسیا؛ زیما ر
س ی ک شییهم از یگماک کقلرن دم و اسییا .خنا م خالق اسییا و م بنیع و وهاور؛ یهاب م
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بها خات اشراد را اهمینو ،م صهرت ایب د ب اک ا ا و ابتکارب و وههههر اسا .عجها ب
ابلب ،1383 ،ج  ،6ص 318
 -2-2تفاوت بدعت با نوآوری

حب ورمرمک اخرم ،عنواب با کتمین ،باالی و خلط بهاوب ،دهشییرنواون اهکار غلط خه
را ر پهشیییع الفیاهب چهک وهاورب کمویج این ،ابیا بیایین اوسیییا حهزو یایب دی ر اک یا
وهاورب صهرت گمهت  ،س ست اسا:
سیت اوو :وهاورب ر ابهر صین ر صین عمهب د ر ارک احب ب بسیائ شیم) ونار ؛
باوان وهاورب بمبهس ب صییاایع و اختماعات .اینگهو ابهر از بسییائ بفرن و سییازونو سییا و
د عق ب عالم از اک استق او ببداان.
سیت وت :وهاورب عمهب ربارو به یهعات شیمعب ،بباکد وسی ا ب شیم) ا و شیه ؛
بث بمالس بزرگناشیا ،جلسیات بسیابقات رماوب ،بااب بسیاجن با درفرا خاص ،گلنست ا و
بتماب یا دی بماب پرنیییمهیا ا یناف یاب ر ورم گمهتی ببشیییه و ر دس اک را بی عاهاک
یک ستهر خاص شمعب ودبشااسن و بنعا ودب اون.

سییت سییهت :وهاورب ب بهااب شییکسییتن حمیم ین و ا ییاه یا دم دم ک این راوهک د
بینعیا حمات اسیییا و بیاعی

گدما ب بم ت عبکیارت شیییرمازب ،1384 ،ص  . 117این بهایا از

وهاورب» ،باع گم ینو د دهارو بسیرارب از هم ،و بذا ب ر بمابم وهاورب بایسیتان و و
گمایع بتضیا از این به یه) اشیت باشیان :یکب گمایع بتتمماو » د مگهو وهاورب را
ب دلب بداه) و حمات بب اواین .اواک م وه) هکم و رهتیارب را د ر زباک رسیییهو خنا عص)،
اصیییتاب و کابهرن وجه وناشیییت  ،بنعا و خ ف شیییم) بب اوان؛ باوان سیییلفب ا د ودهو
بمجست این گمایع به و و با این کهجر  ،بسرارب از عقاین ،اهکار ،بماسم ،ا اب و احکات رایج
برن شییرهراک را باوان کهس ی ب رسییهو خنا عص) و اباباک بهبییهت ملحهمالسیی) ) و زیارت اک
بزرگهاراک ،بمگزارب جنین بر

اک حضیمات و م دارب را د ر زباک رسیهو خنا عص)

سیابق وناشیت  ،بنعا و حمات بب اوان .ر بمابم این گموو ،سیت وبب ورز سیتان د گمایع
سییه اوگاراو و کسییاب گهو » ارون و مگهو وهاورب را بیلهب و بفرن ببشییدارون؛ ولب ب
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این وکت کهج ونارون د این وهاورب ا ،زباوب بیلهب اسا د ر چارچهب دتاب ،ساا،
اصهو و رهاعن رابا» صهرت ببگرم .
شیییهرین بیهمب ر کنییی رگ برن بینعیا و وهاورب ،اک را بی گهوی یگمب کهمین
ببدان:
ر ین ،وهاورب غلط ،بنعا و حمات اسیا؛ بلک وهاسیتا اس دم ک صیتر اسیا د
اک وهاورب ورسیییا .اخیارییاک خریاو ببدااین اجتهیا بی بهایاب وهاورب اسیییا .ببگهیاین دی
اجتها ا بنعا اسیا ،ابا چار اشیت او شینواون .اجتها دم ک یهاب حسین اسیتا اس .بدکن اسیا
ییک بمتهین بیل ب را از وه اسیییتایاس داین دی ر ن خه او بیا یگماک حهر یگمب اسیییتا یاس
دم واون .این ،بسیال اسیتا اس اسیا و اورونگب .ابموز بیلق وهاورب را بنعا ببگهیان و از
بینعیا حدیاییا ببدااین و بی عاهاکبثیاو ،ببگهیاین ه ک دس بینعیااور اسیییا .ولب بیا ویایین
چار اشیت او شیهیم .اصی ن این اصیی د غلط اسیا .ر براک با از گذشیت  ،بنعا یهاب وهاورب
َ
ُ
ر ینِ -ادخَال ِفی الَ ِّ ِنن هَا ل ََس ِفی الَ ِّ ِنن» .و یایین چرز یگمب را بینعیا» بایابرم و بهین دمدم
بگهیرم پس بنعا بنییکلب ونار  .اگم ابموز وهاورب را بنعا ببگهیان ،این بنعا اگم ر
بسیائ

امب ،شیهمب ،هلسیفب یا علدب اسیا ،و ایند عر ب ونار بلک دداو اسیا ،ولب ر

ین ،اک م بی بهایاب اور ک وی بی بهایاب اجتهیا دم ک؛ یهاب چرزب را دی ر ین ورسیییا از
خه جه وده ک ،ر ح ِّن بزرگکمین گاا اک اسا» .عبیهمب ،1376 ،ج  ،16ص 102
 -3-2تفاوت سنت با بدعت

بنعا ر ورم بفسماک ،با ساا کقاب

ار  ،ب حهربد ح مسب ببهمباین:

بنعا ایما دارب اسا بمخ ف ساا» .عح مسب ،1372 ،ج ،24ص 247
سیییاا ب بهااب رور بیلهب و خناپسیییان و دارب اسیییا د ر ین بیلهب رلدنا
شنو -خهاو واجب باشن و خهاو بستتب .ر این اصی د ،ساا ر بمابم بنعا رمار ببگرم ؛
زیما سیاا ر این بهاا ،دارب بیلهب و پسیانینو اسیا د ر شیم) پای گذارب شینو و ر بمابم
اک ،بنعا دارب اسییا د ر شییم) و ین پرنییرا ونار و بنعاگذار از پرع خه اک را ب
ین وس ا بب ن .عبب اد یز ب ،1392،ص 283
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کقیایب بهایایب واژو بینعیا و سی یایا ،ر بسی یریارب از رواییات بنیییههر پریاب م ادمت عص دم
گم ینو و این ورمی را راب

ها) ببسییاز د بنعا ب شییک بفههت بقاب سییاا ،از عبییم و هب

شک گمهت اسا .روزب از ابرمالدؤبارن ع) ربارو بنعا و ساا سؤاو شن؛ ایناک همبه ون:
سیاا ،داک سیاا رسیهو خنا عص اسیا و بنعا ورز چرزب اسیا د ب الن با اک
باشن» .عابن شه حماوب ،1382،ص 211
یا ر جاب یگم ببهمبایان:
ا

سییاا دسییاوب سییتان د ب اک چ خنا و رسییهو او بم اینییاک سییاا رمار ا واون،

چاگ ببزوان -اگمچ این اهما اونک باشییان و ا

بنعا اواوان د با همباک خناب کهالب و

دتاب پراب مر ب الفا ورزینو و ب رمب خه و بم ح ق ها اب وفسیاوب خه عد ببداان-
گمچ این اهما زیا باشان» .عبتقب انب ،1413 ،ج  ،16ص 184
واژو بنعا ر روایات ،برعکم ر بقاب شییمیها و سییاا ب دار رهت و بارهر از اک،
اومات ا ک دارب بمخ ف شمیها اس ت و ساا پراب م ادمت عص اسا .ابات علب علر الس ت
ببهمبایان:
َ ً
ا
اَ ر ُ َ ُ
حَّ ُهُ ِا .إ ِشََََ َعََ َو ُهاَُ ِ ِبَ َعََ»؛ عسیییرین ر یییب ،خیی  176؛ اهما و
ِاامَا الهَا رج ِ
گهو اون :یا پرمو شمیهتان یا بنعاگذار ر ین».
و ر جاب یگم ببهمبایان:
ُ َ
.
َ ُ .
ها اح ِ ِب َعَ ِات ض َِِ ِب ا ُسََ اهَ»؛ عسییرن ر ییب ،خی  145؛ ر بنعتب حا
بگم ایند ب س ب اک ساتب کمک گم ین».

ونیین

-4-2تفاوت «بدعت» و «تشریع»

عنواب از علدا ،بنعا و کنیییمیع را ب الن با یک یگم بب اوان .بمحهت وایراب ر این
زبرا ببوهیسن:
کفاوت براک کنیمیع و بنعا اک اسیا د کنیمیع ع ارت اسیا از دارب د شیار) اک را
ارا و وکم و و بنعا عدلب اسیا د شیار) ،عنت اک را ارا و دم و؛ لذا به یه) کنیمیع حمبا
اکب ونار  .اک چ حمات اسیا ،خه کنیمیع اسیا د راب رهع با ا لل کسیاب اسیا ،ب خ ف
بنعا؛ زیما بنعا ،باوان شماب خهر ک حمبا اکب ار » .عوایراب ،1418 ،ج  ،1ص 318
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از این سی ن چارن اسیتا اس ببشیه د بنعا و کنیمیع ،و لفظ ب الن م یگمون و
ر عاهاک بنتمدب ونارون؛ زیما بسال کنمیع با ریعورم از کنمیع اک ،حمبتب ونار و حمبتع
از واحرل کنیمیع ابنو اسیا؛ باوان خهاونک وداز واهل د و کاها حمبتب ونار بلک بسیتتب م
سییا ،ابا درن عد را اگم با یک ویهگب ب هاون ،بث ن ر زباک یا بکاک خاصییب با اعتقا ب
بنیموعرا این ویهگب ا و بنوک ر ا ل شیمعب اومات ن ،این عد کنیمیع حمات اسیا؛ ابا
بسیییالی بینعیا بیا ریعورم از بینعیا ،حمبیا اکب ار ؛ بماب بثیاو ،خهاوینک ودیاز بسیییتت ب بیا
جداعا ،حمات اسیا .حاو اگم دسیب وداز بسیتت ب را با جداعا ب هاون با اعتقا ب بنیموعرا
این عدی  ،بینعیا و حمات خها ین به  .ابیا از احیا ی

و بایابع یاب ربیارو کفیاوت برن بینعیا و

کنیییمیع ،چارن اسیییتفیا و ببشیییه دی ر رسیییتب بفههت بینعیا ،عهت بم ت بی عدی بی
بنعاگهو  ،وجه ار  ،ابا ر کنمیع ،چارن شمحب ورسا.
 .3اختالفات اعتقادی و مذهبی

اخت هیات اعتقیا ب و بیذ ب بفسیییماک ،بیاعی

گم یینو دی اک یا وتهاواین کهمین ررق،

جابع ،باوع و دابلب از بفههت بنعا اشیت باشیان و باع وهعب پمادانگب ر بهرار اب اواک
شینو اسیا .ب ورم ببرسین بمخهر بفسیماک ر این به یه) ،ر بمخب بهار دماو با کهبیب و
ابرزواب از اوگرزو اب بذ ب به و و عهاب برمووب باوان بذ ب -د بب ،کاری ب و هم اگب،
وقع کهررنداانو ر کاه) ینگاو ا و گمایع اب اواک ب این به یه) ر حهو کاری

اشیت کا

جیایب دی حتب وزا) یا و جیناو یاب سیییریاسیییب و د بب ر ورو یاب ب تلن بثی بابابری و
بابع ا  ،کیررم بسیییرار زیا ب ر این زبرا اشیییت اسیییا .حتب اخت هات هکمب ،اعتقا ب و
بیذ ب هم ،و بیذا یب بتهین ر حهو کیاری  ،شیییابی اصیییتیاب حینی  ،بتکلدیاک ،ه سیییفی ،
اشییاعمو ،بهتزل  ،اشییاعمو ،بمج  ،باحار  ،حنییهی  ،جهدر  ،خهارج ،ا

سییاا و ابابر  ،وقع

بسزایب ر کفاسرم بتفاوت بفسماک ربارو بنعا ،اشت اسا.
 .4نتایج تفاسیر متعدد مفسران درباره بدعت

کفاسرم بتهن بفسماک ربارو بنعا ،و وترم بهم را ب دماو اشت اسا:
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 -1-4شکلگیری و رشد اندیشههای سلفی

بفسییماک بتقنت و بتیخم ،خهاسییت یا واخهاسییت  ،ر بسییرم ایما اونین ی اب سییلفب گات
بم اشیت اون ،اواک با وناشیتن ینگاو یکسیاک ربارو بفههت و با را بنعا و ورز ورمیات بهضی نا
کفمر اوگرز ،شمایط را بماب رشن کفکمات و اونین اب سلفب باز گذاشت اون.
جمیاوات سیلفب کهاوسیت اسیا ب و صیهرت خه را ر جهابع اسی بب ونیاک ن :گهو
ورمب یا اعتینالب و گهو عدلریاکب یا اهماحب .ب ع ورمب و اعتینالب این جمیاوات ،دی چرز را-
جز بهار ب د ر وراک صینر اسی ت شیک گمهت  -بنعا ب شیدار بباور و این اهما را ورز
بینعیاگیذار بب اوین .ب ع اهماحب و عدلریاکب این جمییاویات دی برعکم بی گموو یاب ککفرمب
بهموف ستان ورز با داک اعتقا ات ،کدات این بنعاگذاراک را واجب القت بب اون.
ر حقرقا ببشیه اینگهو گفا د این جمیاوات غرم یاب ر شیاخ ورمب و اعتنالب
اک ،وابع سییلفب» و ر شییاخ اهماحب و عدلراکب اک وابع ککفرم» اسییا .یا ب ع ارکب این
اونین ا ر اغاز وابع سلفب به و و ر ا اب ب ککفرمب خها ن اومابرن.
-2-4متهم ساختن فرق و مذاهب به بدعت

بتهم وده ک همری یا و بیذا یب ب تلن اسییی بب بی بینعیاگیذارب ،یکب یگم از وتیایج
کفاسیرم بتهن بفسیماک ر باب بنعا اسیا .حاابل  ،و ابر  ،اصیتاب حنی  ،بتکلداک ،اشیاعمو،
بهتزلی  ،ا ی سیییایا و ابیابری  ،مدینات بیا ال ی بتهین  ،ییک یگم را بی بینعیاگیذارب بتهم
ساخت اون.
حایابلی و بی و یاو اویاک و یابریا برعکم از هم ،و بیذا یب یگم ،از اکهیات بینعیا بماب
وابنیمو) رلدنا دم ک باور اب یگم هم ،اسیتفا و دم واون .ابنکردر از پای گذاراک این جمیاک
هکمب ،د بتکلداک ،اعم از :شییره  ،بهتزل  ،اشییاعمو و حتب د ه سییف ازجدل هارابب و ابن
سییراا را بنعاگذار بب اون عابنکردر  ،، 1374،ص  . 360ا

حنی

م مگهو سییؤاو و

کفکم ر ین را بنعا بب اوسییتان عباهب ،، 1403،ج  ،1ص  . 217بم درن اسییا  ،رمح ب
ورز کمجد دتب یهواوب و اور ک هم اگ ه سییف ر براک بسییلداواک را بنعا کلقب ببدم و
بیبهک را د سیمسیلسیل این دار به  ،بنعاگذار بب اوسیا عرمح ب 1965،ت ،ج  ،2ص -213
 . 214بتکلداک م هرلسیههاک را بنعاگذار ببوابرنون عاشیهمب 1952 ،ت ،ج  ،1ص . 88-87
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اشیییاعمو ورز برعکم هم ،ازجدلی  :ج م ی  ،بهتزلی  ،شیییرهی و بیاحاری را ا ی بینعیا بب اوسیییتاین
عبلیب ،1368،ج  ،1ص  5و بهتزلی این را بی بمجی و اشیییاعمو اکهیات ببز وین عشیییر بفرین،
 ،، 1413ج  ،1ص  . 49ا ی کسیییان ورز دی همری یا جز خه را ا ی بینعیا بمببشیییدم وین
عدماجکب ،، 1421،ج  ،1ص  . 150ر بقاب  ،ابابر ورز ا

کسیان ،غ ت ،بهتزل  ،خهارج و

صیههر را بنعاگذار شیدم و عابنبابهی  ،1371،ج  ،1ص ، 97حتب دار اب بمخب از خلفا را
بنعا کلقب وده واون .عدههب ،، 1368 ،ج  ،1ص 5
نتیجه

ر ارهاو بفسییماک ،کفاوت چاناوب ر بهااب لاهب واژو بنعا ورسییا و وج اشییتماک
بهااب لاهب بنعا ر ورم اواک ،ع ارت اسیییا از :م چرز یا دار ببباوان ،ببوررم ،وههههر و
ببسیابق »؛ ابا ر بهااب اصیی حب بنعا ،بفسیماک بتقنت و بتیخم ،ینگاو اب بتفاوکب با م
ارون د شیییک گرمب بؤلف اب پاجگاو شیییاب

ابم وههههر» ،گزارو غرم یاب» ،کنیییمیع»،

حنو » و ب الفا» ر بهر بنعا حاصیی اک اسیییا .ر این براک ،ابم وههههر» ب لر
پم اختن بی جای لاهب بینعیا ،گزارو غرم یاب ،ب یالفیا و کنیییمیع» ،بی لری بتی اخت ف
به ک برن بیذا یب و حینو » بی لری

خیالیا ا ک یینگیاو سیییلفب بفسیییماک ،از جیابهریا

بمخهر ار ورسییتان؛ ابا باوجه این ایما ات ،بؤلف ب الفا با رماک و سییاا ر برن این بؤلف ا
بماب بفههت بنعا بااسیب ب ورم ببرسین د ر ر هو اک ،ر کم ینب برن بذا ب ب تلن
ورسیا و هقط اخت ف ر ب اوب و چگهوگب اک ،باع شینو اسیا د اجداعب ر اک صیهرت
وگرم .
علا این کاه) و کفاوت ینگاو اب بفسیماک را باین واشیب از :کقسیرمبانب اب بتاارک
پرمابهک بنعا» ،شییاب بنعا بدنود و بذبهت؛ شییمعب و لاهب؛ ب اد و واپسییان و حسییا و
سیییری ؛ هم ،واهیا ک بفههت بینعیا بیا بفیا ردب چهک :وهاورب ،کنیییمیع ،اختما) و سیییایا» و
اخت هیات اعتقیا ب و بیذ ب اویاک» ر حهو کیاری  ،اوسیییا دی دی این بهار  ،بیاعی وهعب
پمادانگب ر بهرار اب اواک شنو اسا .حتب این کفاسرم بتفاوت ،زبرا را بماب شک گرمب و
رشیین اونین ی اب سییلفب و ککفرمب ب و صییهرت اعتنالب و اهماحب ر جابه هما م دم و و
هضیییاب اکهیات بی بینعیاگیذارب ر برن هم ،و بیذا یب ب تلن را رووق ب نیییرینو ،بی حهربدی
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سیییاا و ابابر  ،مدنات با

الی بتهن  ،یک یگم را ب بنعاگذارب بتهم دم واون.
بیا کهجی بی بهار ییا شییینو ،بماب رهع بینعیا یایب دی بهجیب هسیییا عقرینکب ر بریاک
بسلداواک ببشه  ،و پرناها اصلب راینبارو وجه ار  :یکب خالا ونا ک س یق ش بب
ر ین؛ زیما بسیرارب از بنعا ا ،از خهاسیت ا و ها اب وفسیاوب واشیب ببشیه و وت ،رجه)
ب رقلرن و عتمت پراب م عص  .ر شیمد این ویهگب بهم ،درن بس د رشیرن ر یا ،وهیسیانو
کفسیرم الداار ر کهلرق دتاب خه بم دتاب االعتبیات عشیاح ب ،1420،ص  156وگاشیت اسیا:
عتمت پراب م عص وگه اواک سییاا او سییتان و ر زباوب خالب از پرنییهایب از اواک و ه و د
ساا را ب پا ار ؛ عتمکب د مگز کقلرن و هتا ا اک ا را ب زاوه رودباور ».
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 .19جوادی ملی ،عبدالله ،دفسیا دسمیم ،ج  ،6قم :انتشارات اسراء.1383 ،
 .20خراشی ،سلیمان بن صالح ،ال رر السمی فیا ع ا الما ی  ،ج .1417 ،1
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 .21راغب اصتتفیتانی ،حستتین بن محمتد ،المفادال في غایب الیاآن ،تحقیق :صتتفوان عدنان داودی ،بیروت:
دارالعلم الدار الشامیه.1412 ،
 .22سید رضی ،نیجال الغ  ،ترجمه محمد دشتی ،قم :موسسه فرهنگی انتشاراتی حضور.1379 ،
 .23سبحانی ،جعفر ،ال ع ؛ مفی مها ح ها و آثار و م ارد ،قم :موسسه امام صادق 1416 ،ق.
 ،---------- .24آشمایی اا عیای وهاایان ،قم :موسسه امام صادق (ع).1395 ،
 ،---------- .25سلفیگاز در آییم داریخ ،قم :انتشارات توحید.1392 ،
 .26سیوطی ،جاللالدین ،ال ر الممث ر فی دفسیا المأث ر ،قم :کتابخانه یتالله مرعشی نجفی.1404 ،
 .27شاذلي ،سید بن قطب بن ابراهیم ،فی والل الیاآن ،بیروت -قاهره :دارالشروق 1412،ق.
 .28شاطبی ،ابراهیم بن موسی ،ا عتصام ،بیروت :دارالمعرفه.1420 ،
 .29شرفالدین موسوی ،عبدالحسین ،المص و ا عتیاد ،قم :انتشارات امام حسین 1415 ،ق.
 .30طباطبایی ،سید محمدحسین ،داعم دفسیا المیزان ،قم :انتشارات اسالمی.1374 ،
 .31طبسی ،نجم الدین ،نماز دااوی  :سم یا ا ع  ،قم :انتشارات دلیل ما.1385 ،
 .32طبرسی ،فضل بن حسن ،مامعال یان فی دفسیا الیاآن ،تیران :انتشارات ناصرخسرو.1372،
 .33طبری ،ابوجعفر محمد بن حریر ،عامع ال یان فی دفسیا الیاآن ،بیروت :دارالمعرفه.1412،
 .34طوسی ،محمدبنحسن ،الت یان فیدفسیاالیاآن ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
 .35طیب ،سید عبدالحسین ،اطیب ال یان فی دفسیا الیاآن ،تیران :انتشارات اسالم.1378،
 .36عبده ،محمد ،دفسـیا الیاان الدنیم الشـییا اتفسـیا الممار ،تیلی محمد رشتید رضتا منشتی المنار ،مصتر،
بیتا.
 .37غاوجی ،وهی سلیمان ،ا ع و احنام آن ،ترجمهای از کتا البدعه و احکامیا ،تیران :نشر مشعر.1391 ،
 .38غروی النائینی ،محمدحسین ،رسال الصاله فی المشن

 ،قم :موسسه ل البیت الحیاء التراث.1418 ،

 .39فخرالتدین رازی ،ابوعبتداللته محمتد بن عمر ،مفـادی الغیـب؛ دفســیا ک یا ،بیروت :دار احیتاء التراث العربی،
.1420
 .40فاضل لنکرانی ،سیاز کامل در ا

ل فی  ،ج  ،6قم.1378 :

 .41فیروز بادی ،محمد بن یعقو  ،قام س المدیط ،بیروت :دارالکتب العلمیه 1415،ق.
 .42قرطبی ،محمد بن احمد ،الاامع ألحنام الیاآن ،تیران :انتشارات ناصرخسرو 1364 ،ش.
 .43قرائتی ،محسن ،دفسیا ن ر ،تیران :مرکز فرهنگی درسهایی از قر ن.1383 ،
 .44کراجکی ،محمد ،التفاب مناغالطالفامة فی مســألة ا مام  ،ج  ،1به کوشتتش فارس حستتون کریم ،قم،
بیجا 1421 ،ق.

 .45کوفی ،علی ابوالقاسم ،ا ستغاث  ،ج  ،1نج  ،بیجا 1368 ،ق.
 .46مفیتد ،محمتد بن محمتد بن نعمتان ،اوائـل المیـا ل فیالمـذاهـب والمختـارال ،ج  ،1قم :الموتمر العتالمی،
 1413ق.
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.1371 ، امیرکبیر: تیران،3  ج، کش ا ساار و ع ه ا ااار، احمد بن محمد، میبدی.47
.1392 ، موسسه پووهشی امام خمینی: قم،  ایتاینها و ا داینها از دی گاه نیجال الغ، مصباح یزدی.48
.1395 ، موسسه اسماعیلیان: قم،2  ج، ل الفی

 ا، محمدرضا، مظفر.49

، موستسته الرستاله: بیروت،16  ج، کمزالفمال فی سـمن ا ق ال و ا ففال، علی بن حستامالدین، متقی هندی.50
.1413
. ق1424 ، دارالکتب اإلسالمیة: تیران،2  ج،  دفسیا الناش، محمدجواد، مغنیه.51
.1376 ، صدرا: قم،16  ج، مام ع آثار، مرتضی، مطیری.52
.1374 ، دارالکتب االسالمیه: تیران،  دفسیا نم ن، ناصر و هم کاران، مکارم شیرازی.53
.1384 ،) انتشارات امام علی ابن ابیطالب (ع: قم، وهاای اا سا دوراهی،-------------- .54
 مکتب نشتر الثقافة، بینا، به کوشتش زاهد کو ری،1  ج، التم ی والاد علیاهل ا ه اء وال ع، محمد، ملطی.55
. ق1368 ،االسالمیه
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